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1Qual a análise do MEC sobre
a evolução dos doutores?
É importante que as uni-
versidades brasileiras pos-

sam atingir níveis de qualifica-
ção compatíveis com as melho-
res universidades do mundo.
No caso da evolução na titula-
ção dos professores das insti-
tuições privadas, precisamos
caminhar mais rápida agora.

2 O Brasil forma uma
quantidade suficiente
de pesquisadores?
O País formou 40 mil

mestres e 12 mil doutores em
2011. Mas precisamos formar
mais pesquisadores e distribuí-
los pelo País.

3 De que maneira o Mi-
nistério da Educação
poderia incentivar
mais doutores nas insti-

tuições particulares?
As instituições privadas são
maioria e têm consciência do
seu papel. Mas elas precisam
criar mecanismos internos pa-
ra incentivar uma maior titula-
ção dos professores. / D.L.

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

De olho no SBT, Hebe
segue na RedeTV!

Lígia Formenti / BRASÍLIA

Médicos organizam uma nova
suspensão no atendimento a pa-
cientes ligados a planos de saúde
para os próximos meses – desta
vez, com duração de até dez dias.
O formato e o calendário das pa-
ralisações deverão ser decididos
em assembleias dos sindicados
em cada Estado.

Aestratégiadesuspenderoaten-
dimento de pacientes de planos
vem sendo usada por entidades
médicas desde o ano passado co-
mo protesto contra os baixos ho-
norários pagos pelas operadoras.

A decisão de uma nova parali-

sação ocorre dias depois de enti-
dades médicas recusarem um
termo de cessão de conduta pro-
posto pelo Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica do Mi-
nistério da Justiça (Cade), com
regras para categoria. No termo
apresentado, o Cade proíbe enti-
dades médicas de incentivarem
protestos coletivos, que pode-
riam colocar em risco o atendi-
mento de pacientes.

“Ficamos perplexos com a ver-
são do documento. Eles em ne-
nhum momento consideraram
nossas ponderações”, afirmou o
presidente do Conselho Federal
de Medicina, Roberto D’Ávila.
Para ele, as chances de um enten-
dimento com o Cade são peque-
nas. “Todos nossos argumentos
já foram apresentados, não te-
mos intenção de mudar nossa es-
tratégia”, completou.

O termo também proíbe que o
CFM puna profissionais que não

aceitem participar de manifesta-
ções. “Não entendemos a razão
desse item. Não fazemos esse ti-
po de punição.” O presidente em
exercício do Cade, Ricardo Ruiz,
observou que o processo de dis-
cussão estaria longe de termi-
nar. “A construção de acordos ge-
ralmente envolve tempo. São vá-
rias idas e vindas até encontrar o
texto perfeito”, observou. “A in-

tenção do Cade não é punir. É
evitar que uma prática que
prejudique o bem-estar do
consumidor seja mantida.”

Autonomia. D’Ávila diz não
aceitar a afirmação de que a
suspensão do atendimento
de pacientes conveniados
com planos de saúde seja con-
tra a concorrência. “Somos
profissionais autônomos.”

O documento começou a
ser discutido ano passado,
pouco tempo depois de a Se-
cretaria de Defesa Econômica
publicar uma medida – mais
tarde derrubada em ações ju-
diciais – de proibir a cobrança
de consultas e serviços com
base na tabela elaborada pela
categoria, a Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Pro-
c e d i m e n t o s M é d i c o s
(CBHPM), com valores bem
acima dos pagos pelo planos.

“O Cade afirma que a tabela
seria cartelização. É uma su-
gestão de preços. Somos pro-
fissionais liberais e não há ra-
zão para aceitarmos pagamen-
tos muito abaixo do que seria
razoável”, disse D’Ávila.

Leia. Identificados genes que
determinam formato do rosto
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Médicos articulam paralisação de
10 dias em protesto contra planos

● O Senado aprovou nesta sema-
na um projeto de lei (PL) que obri-
ga as universidades privadas a
ter pelo menos 25% do corpo do-
cente formado por doutores.
Atualmente, 23% dos professo-
res, em média, já têm esse título
nas particulares. A proposta ain-
da precisa ser analisada pela Câ-
mara dos Deputados.

Do total de 2,1 mil instituições
privadas do País, mais de 90%
são representadas por centros
universitários e faculdades. “Os
centros universitários, que nem
deveriam existir, também preci-
sariam estar contemplados por
essa exigência”, afirma Celso
Napolitano da Federação dos Pro-
fessores de São Paulo. / D.L.

3 PERGUNTAS PARA...
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Apenas 15% dos professores no ensino
superior pago do País são doutores

Senado aprovou
projeto garantindo
25% de doutores

Amaro Lins, secretário de Educação Superior do MEC

Gabriel Perline

O destino de Hebe Camargo na
TV ainda é incerto. Embora seu
contrato com a RedeTV! perma-
neça em vigor – vence em dezem-
bro deste ano –, ela não pretende
renovar com o canal, que não pa-
ga seu salário desde janeiro. A dí-
vida da emissora de Amilcare
Dallevo Jr. com a apresentadora
chegou a R$ 4 milhões.

Oficialmente, a RedeTV! se es-
quiva do assunto.
“A emissora não
discutirá rela-
ção contratual
por meio da im-
prensa.”

Pelos bastido-
res, sabe-se que
Hebe quer retor-
nar ao SBT. Ela
já reclamou da
atual emissora
no canal de Sil-
vio Santos.

Ele, por sua vez, aguarda pelo re-
gresso de Hebe ao seu casting.
“Não existem negociações, mas
ela sabe que nossas portas sem-
pre estarão abertas para quando
quiser voltar”, afirmou uma das
porta-vozes do SBT ao Estado.

Claudio Pessuti, empresário e
sobrinho de Hebe, garante que
não há vínculo com o SBT, refor-
çando a validade do documento
assinado com a RedeTV! e a in-
tenção de mantê-lo vigente até a
conclusão.

Sala. Professor leciona na Uninove; para sindicato das entidades particulares, MEC deveria oferecer mais bolsas a docentes
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Iniciativa de entidades
médicas é resposta ao
termo de conduta
proposto pelo Cade que
proíbe protesto coletivo

● Queda de braço

Davi Lira

O número de professores com
doutorado nas instituições de
ensino superior privado no
País aumentou apenas 3,3 pon-
tos porcentuais em uma déca-
da, de 2001 a 2010. Do total de
docentes nas entidades parti-
culares, 15% têm grau acadêmi-
co de doutor – cerca de 33 mil
pesquisadores. Nas institui-
ções públicas, o porcentual de
doutores saltou de 36% para
50% no mesmo período.

Os dados sobre a evolução na
titulação dos professores fazem
parte do relatório do Censo da
Educação Superior de 2010, con-
solidado em agosto deste ano pe-
lo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
(Inep), órgão vinculado ao Mi-
nistério da Educação (MEC).

No documento, o Inep afirma
que o porcentual atual das fun-
ções docentes de doutorado nas
particulares é “bastante reduzi-
do”. Já a Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Supe-
rior (Abmes) – entidade que re-
presenta 400 instituições priva-
das – alega que a maioria das uni-
dades particulares não tem o títu-
lo de universidade.

Segundo o consultor educacio-
nal da Abmes, Celso Frauches,
como a maioria das instituições
privadas é formada por centros
universitários ou faculdades,
não haveria obrigação de reali-
zar uma pesquisa com professo-
res de maior titulação nem de
oferecer cursos de doutorado,
por exemplo. “Essas institui-
ções não são destino do profes-
sor-doutor”, afirma Frauches.

Mas, segundo o professor da
Faculdade de Educação da USP
Ocimar Alavarse, as faculdades
devem sim “problematizar” al-
gum tipo de pesquisa. Segundo
Alavarse, o professor com douto-

rado teria uma preparação mais
sólida. “O título de doutor não
significa um título de nobreza,
significa que alguém passou pe-
lo menos sete anos como pesqui-
sador.”

Relevância. O MEC também
destaca a importância dos douto-
res no conjunto das instituições
privadas. “Obrigatório ou não, é
sempre bom um professor titula-
do. A formação de pós-gradua-
ção é importante também nas fa-
culdades”, afirma o secretário
de Educação Superior da pasta,
Amaro Lins.

Para José Roberto Covac, pre-
sidente do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino de São Paulo
(Semesp), o MEC deveria ofere-
cer mais vagas e bolsas de estudo

nos programas de pós-gradua-
ção. Ele alerta que a contratação
de professores com maior titula-
ção e em regime de dedicação ex-
clusiva para desenvolvimento
de pesquisa teria um impacto
“evidente” na folha de pagamen-
to das instituições privadas. “O
que pode gerar um risco de even-
tual elitização do ensino”, fala.

Segundo Ana Maria Ramos, do
Sindicato Nacional dos Docen-
tes das Instituições de Ensino Su-
perior (Andes) em São Paulo, as
instituições privadas deveriam
oferecer plano de carreira para o
seu corpo docente.

O analista da Hoper Educação
Alexandre Nonato destaca um
outro ponto. De acordo com ele,
no interior do País e em alguns
Estados não haveria doutores
em número suficiente para aten-

der à demanda das instituições
particulares. “O MEC precisa en-
contra uma solução para ajudar
as privadas”, afirma.

Essa questão pode ser confir-
mada ao se analisar os dados de
formação de doutores no País.
Segundo o MEC, enquanto São
Paulo formou quase 5 mil dos 12
mil doutores em 2011, os Esta-
dos da Região Norte formaram
apenas 214.

Domínio. O quadro de titulação
nas privadas deixou de ser domi-
nado pela especialização. Em
2001, os docentes com nível de
até especialistas eram 52%. No
final da década, o porcentual fi-
cou em 41%. Essa mudança fez
com que o número de mestres
assumisse o topo, representan-
do 43%do quadro geral.

Educação. De 2001 a 2010, aumento na presença de docentes com doutorado nas instituições privadas foi de apenas 3,3 pontos
porcentuais, mostra o Censo da Educação Superior de 2010; apesar de não ser obrigatória, presença de doutores é importante, diz MEC

ROBERTO D’ÁVILA
PRESIDENTE DO CFM
“O Cade afirma que a tabela
(elaborada pela categoria) seria
cartelização. É uma
sugestão de preços. Somos
profissionais liberais e
não há razão para aceitarmos
pagamentos muito abaixo
do que seria razoável.”

PESQUISADORES COM DOUTORADO NO BRASIL

2001 2002 2004 2006 2010

29.160PÚBLICA

PRIVADA 14.862 17.189 21.909 24.947 32.968

32.098 36.522 42.636 65.227 21%

42% 43% 15%

Quantidade de funções docentes das instituições de ensino superior*

*O número de funções docentes tem reflexo na quantidade de professores pesquisadores

Grau de formação dos professores Contraste
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Vínculo.
Empresário de
Hebe diz que
contrato com a
RedeTV! ainda
está vigente
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




